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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 

ບົດສະເໜີ 
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) 

 
ຮຽນ: -  ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ. 

- ບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັກຖືຢ່າງສູງ. 
- ບັນດາທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ ທີ່ນັບຖື. 
- ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານ ຊາຍ ທີ່ຮັກແພງ. 

 
ຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າ

ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ ມາລາຍງານ 
ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບປັບປຸງປີ 2011 ຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ລັດຖະບານ ປະຈ າເດືອນສິງຫາ ຄັ້ງນີ້, ຊຶ່ງການລາຍງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ປະກອບມີ 5 ພາກ ດັ່ງນີ້: 

 
I. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ສະບັບເລກທີ 17/ສພຊ, ລົງວັນ

ທີ 20 ທັນວາ 2011,  
II. ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, 
III. ສະພາບການຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ), 
IV. ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ(ສະບັບປັບປຸງ), 
V. ຄາດຄະເນຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບພາຍຫັງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິິນທາງປັນຍາ  

ຂ້າພະເຈົ້າຂ ອະນຸຍາດສະເໜີ ເນື້ອໃນລະອຽດໃນແຕ່ລະພາກ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  

 
 

I. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ 17/
ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011  
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບປັດຈຸບັນ ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ ນັບແຕ່ປີ ວັນທີ 16 ເດືອນ 
ມັງກອນ ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທາງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຈ ານວນ 7 ສະບັບເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ເພື່ອສະດວກໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທາງດ້ານສັບສິນທາງປັນຍາເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ແລະ ຂອງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນປະເທດເປັນ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໃໝເທື່ອລະກ້າວ.  

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງອົງການ
ຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກແຕ່ປີ 1995 ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງ
ປັນຍາທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ (TRIPS) ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (ອຄລ) ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນ
ສະມາຊິກຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 2013 ຊຶ່ງເປັນເຫດການປະຫວັດສາດຂອງຊາດທີ່ໃນນັ້ນ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ຖືວ່າເປັນກົດໝາຍທີ່ຕັດສິນຜົນສ າເລັດ ຂອງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການ
ການຄ້າໂລກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວລານັ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ມາຮອດປີ 2012 ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຂົ້າ
ເປັນ ພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ ເບີນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜົນງານທາງດ້ານວັນນະກ າ ແລະ ສິລະປະກ າ, ມາ
ຮອດປີ ປີ 2015 ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນ ພາຄີຂອງ ອານຸສັນຍາທີ່ຕິດພັນກັບສົນທິສັນຍາມາດຣິດ ວ່າດ້ວຍ
ການຈົດທະບຽນສາກົນກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍ. 

ຈາກສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າຫາຍອັນກໍ່ເຮັດ
ໄດ້ດີເຊັ່ນ: ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ 38171  ສະບັບ, ສິດທິບັດ 504 ສະບັບ
, ແບບອຸດສາຫະກ າ 358 ສະບັບ, ລິຂະສິດ 448 ລາຍການ. ແຕ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນສາມາດຈົດທະບຽນກ່ຽວກັບ 
ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ຖິ່ນກ າເນີດ, ຄວາມລັບທາງດ້ານການຄ້າ, ອະນຸສິດທິບັດ, ພັນພືດໃໝ່. ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ ກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບ ລິຫານໄດ້ 64 ຄະດີ. ເຖິງແນວໃດກໍ່
ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາຄຽງຄຄູ່ກັບຈຸດດີຫາຍດ້ານ ແຕ່ກ ຍັງມີບາງ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຕື່ມ, ສະນັ້ນ ການປັບປຸງກົດໝາຍແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງ
ຕ່າງ. 

II. ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ  
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາສະບັບປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ມາ 5 ປີ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນທີ່

ຕ້ອງ ໄດ້ປັບປຸງຄືນ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມຂຶ້ນ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ 
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ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະໃໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ,  ເປັນຕົ້ນແມ່ນສອດຄ່ອງ
ກັບແນວທາງນະໂຍບາບ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 ຮອດປີ 2020, ແຜນ
ຍຸດທະສາດພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ(2016-2025) ແລະ 
ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງບາງ ສົນທິສັນຍາ ຫື ສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ
ພາຄີໃນປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນພາຄີຂອງ
ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ສ າຄັນຈ ານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ ຂອງສະຫະພັນສາກົນ ເພື່ອການ
ປົກປ້ອງພັນພືດ (UPOV), ພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນສາກົນຂອງແບບອຸສາຫະກ າ 
(Hague Agreement concerning International Registration of Industrial Designs), 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງ ນັກສະແດງ, ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ  ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງແຜ່
ພາບ (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Photograms and 
Broadcasting Organization), ແລະ ອື່ນໆ. 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຈະແຈ້ງ ໂດຍສາມາດເປັນ
ພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອມາຮອງຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງຂຶ້ນ ມັນຈຶ່ງຈ າເປັນຕ້ອງປັບປຸງໃນບາງປະເດັນ ເຊັ່ນ:  

1. ປັບປຸງກົນໄກການຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາໂດຍໃຫ້ໂອກາດແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ສາ 
ມາດສະເໜີຄັດຄ້ານໄດ້ກ່ອນ ການຈົດທະບຽນ ລວມທັງການ ຍົກເລີກ ແລະ ລົບລ້າງ ພາຍຫັງການ
ຈົດທະບຽນໄດ້; 

2. ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສິດຂອງນັກປະສົມພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາຂອງ ສະຫະພັນ 
ສາກົນ ເພື່ອການປົກປ້ອງພັນພືດ (UPOV) ຂຶ້ນຕື່ມ; 

3. ປັບປຸງກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າ ຫາຍ
ຂຶ້ນ; 

4. ການປັບປຸງເນື້ອໃນ ລວມທັງ ຄ າສັບ ແລະ ສ ານວນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງ 
ສປປ ລາວ ທີ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ລັດຖະບັນຍັດ 
ວ່າດ້ວຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ເລກທີ 003, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ອື່ນໆ;  

5. ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງກົນໄກການປະສານງານຂອງອົງການກວດກາພາຍນອກ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີປັບປຸງ ເນື້ອໃນຢູ່ 37 
ມາດຕາ, ແຕ່ຜ່ານການປະກອບຄ າເຫັນຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດ   ໝາຍ ກໍ່ຄື
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ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາເຊັ່ນ: ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ, ອົງການສະຫະພັນສາກົນ ເພື່ອການປົກ
ປ້ອງພັນພືດ,  ອົງການສິດທິບັດຍີປຸ່ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ, ຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 81 ມາດຕາ, 
ສ້າງໃໝ່ 1 ໝວດ ແລະ 4 ມາດຕາ ຈາກທັງໝົດມີ 10 ພາກ, 25 ໝວດ ແລະ 165 ມາດຕາ ໃນກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ 17/ສພຊ, ປີ 2011.  

ການປັບປຸງໃນຄັ້ງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນລາວມີຫົວຄິດປະດິດ
ສ້າງ, ປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກ າອອກສູ່ສັງຄົມ ໃຫ້ອຸດົມຮັ່ງມີນັບມື້ນັບຫາຍຂຶ້ນ ແລະປະຊາຊົນ
ໄດ້ນ າໃຊ້ຂອງດີມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານ. 

III. ສະພາບການຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ  
ການປັບປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກ າ ແລະ  

ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020), ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ  ໂດຍມີທ່ານ ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະຄົ້ນຄວ້າ. 

ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ອີງໃສ່ ສົນທິສັນຍາ
ສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ: ກົດໝາຍຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ກ າປູເຈຍ, 
ມາເລເຊຍ ເປັນຫັກ. ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ ປະສານສົມທົບ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາໃນໄລຍະຊຸມປີ 2016 ເຖິງ 2017, ໄດ້
ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຫາຍຄັ້ງ ແລະ ມີການປະກອບຄ າຄິດເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ 
ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງໂດຍລວມແລ້ວ ແຕ່ລະພາກສ່ວນແມ່ນເຫັນດີ ເປັນ
ພື້ນຖານຕາມຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍຄືນເປັນ ແຕ່ລະ
ໄລຍະ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທ າ ເພື່ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງເນື້ອໃນຮ່າງ
ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນ ໜຶ່ງຄັ້ງ.  

 

IV. ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  
ໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເກົ່າ ປີ 2011 ປະກອບມີ 10 ພາກ, 25 ໝ

ວດ ແລະ 165 ມາດຕາ. 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບປັບປຸງປະກອບດ້ວຍ 10 ພາກ, 26 ໝວດ ແລະ 172 

ມາດຕາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນ 78 ມາດຕາ, ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ 7 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາເນື້ອໃນເກົ່າໄວ້ 87 
ມາດຕາ ດັ່ງນີ້:  
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1. ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ ມີ 7 ມາດຕາໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງ 4 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 3 ການປະທິ
ບາຍຄ າສັບ; ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 5 
ຫັກການລວມ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມືສາກົນ, ແລະ ຮກັສາໄວ້ຄືເກົ່າ 
ມີ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ; ມາດຕາ 2 ຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການ
ນ າໃຊ້ກົດໝາຍ;   

2. ພາກທີ II ຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີ 4 ມາດຕາ ໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງ 1 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 9 ຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກ າ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 8 ໂຄງປະກອບຂອງຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ; ມາດຕາ 10 ພັນພືດໃໝ;່ ມາດຕາ 11 ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ;  

3. ພາກທີ III ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ປະກອບມີ 7 ໝວດ 55 ມາດຕາ: 
 ໝວດທ ີ 1 ເງື່ອນໄຂຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ມີ 9 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງ 3 ມາດຕາ ຄື 

ມາດຕາ 12 ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນ; ມາດຕາ 16 ເງື່ອນໄຂ ທີ່
ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ; ມາດຕາ 18 ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນ
ກ າເນີດ;  ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 6 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 13 ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິບັດ; 
ມາດຕາ 14 ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸສິດທິບັດ; ມາດຕາ 15 ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ
ແບບອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 17 ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນແບບຜັງວົງຈອນລວມ; 
ມາດຕາ 19 ຊື່ການຄ້າ; ມາດຕາ 20 ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະເປັນຄວາມລັບທາງການຄ້າ.    

 ໝວດທ ີ 2 ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນ ມີ 5 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງ 2 
ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 23 ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ; ມາດຕາ 
25 ຖິ່ນກ າເນີດ ທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນ;  ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 21 ການ
ປະດິດສ້າງ ຫື ສິ່ງປະດິດ ທີ່ບໍ່ສາມາດຂ ຮັບສິດທິບັດ ຫື ອະນຸສິດທິບັດ; ມາດຕາ 22 ແບບ ທີ່ບໍ່
ສາມາດໃຫ້ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 24 ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງ
ຈອນລວມ;  

 ໝວດທ ີ 3 ການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ມີ 20 ມາດຕາ ໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງ 14 ມາດຕາ ຄື 
ມາດຕາ 29 ວັນບູລິມະສິດ; ມາດຕາ 31 ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບ ສິດທິບັດ ຫື ອະນຸສິດທິບັດ; 
ມາດຕາ 32 ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 33 ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ 
ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ; ມາດຕາ 34 ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ແບບຜັງວົງ
ຈອນລວມ; ມາດຕາ 35 ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຖິ່ນກ າເນີດ; ມາດຕາ 38 ການກວດ
ສອບສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າເບື້ອງຕົ້ນ; ມາດຕາ 39 ການພິມ
ເຜີຍແຜ່ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 40 ການກວດສອບເນື້ອໃນ ຂອງ
ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 41 ການສະເໜີໃຫ້ກວດສອບເນື້ອ
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ໃນ ຂອງສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 42 ການດັດແກ້ ແລະ 
ແຍກຄ າຮ້ອງຂ ; ມາດຕາ 43 ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີ່ບໍ່ນ າມາ
ພິຈາລະນາ; ມາດຕາ 44 ການຈົດທະບຽນ; ມາດຕາ 45 ການສິ້ນສຸດສິດໃນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກ າ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 6 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 26 ບຸກຄົນ ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກ
ປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 27 ການຍື່ນຄ າຮ້ອງຂ ; ມາດຕາ 28 ຫັກການ ໃນການ
ພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງຂ ; ມາດຕາ 30 ການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ການປະດິດສ້າງ, ສິ່ງປະດິດ, ແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູ່ສະຖານທີ່ວາງສະແດງ; ມາດຕາ 36 ການສະໜອງຂໍ້
ມູນເພີ່ມເຕີມ; ມາດຕາ 37 ພາສາທີ່ໃຊ້ສ າລັບການປະກອບສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ;  

 ໝວດທ ີ 4 ເຈົ້າຂອງສິດ ໃນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ມີ 2 ມາດຕາ ໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງ 1 ມາດຕາ ຄື 
ມາດຕາ 47 ສິດ ຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 1 ມາດຕາ ຄື 
ມາດຕາ 46 ເຈົ້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ;  

 ໝວດທ ີ5 ອາຍຸການປົກປ້ອງ ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ມີ 7 ມາດຕາ ໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງ 7 ມາດຕາ ຄື 
ມາດຕາ 48 ອາຍຸການປົກປ້ອງ ສິດທິບັດ; ມາດຕາ 49 ອາຍຸການປົກປ້ອງ ອານຸສິດທິບັດ; 
ມາດຕາ 50 ອາຍຸການປົກປ້ອງ ແບບອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 51 ອາຍຸການປົກປ້ອງ ເຄື່ອງໝ
າຍການຄ້າ; ມາດຕາ 52 ອາຍຸການປົກປ້ອງ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ; ມາດຕາ 53 ອາຍຸການປົກ
ປ້ອງ ຖິ່ນກ າເນີດ; ມາດຕາ 54 ອາຍຸການປົກປ້ອງ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ  

 ໝວດທ ີ6 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ມີ 8 ມາດຕາ ໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງ 
2 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 59 ສິດ ຂອງເຈົ້າຂອງທະບຽນຖິ່ນກ າເນີດ; ມາດຕາ 60 ສິດຂອງເຈົ້າ
ຂອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 6 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 55 ສິດຂອງເຈົ້າຂອງ 
ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ; ມາດຕາ 56 ສິດຂອງເຈົ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ; ມາດຕາ 57 
ສິດຂອງເຈົ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ; ມາດຕາ 58 ສິດຂອງເຈົ້າຂອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ; 
ມາດຕາ 61 ການປົກປ້ອງການທົດລອງ ຫື ຂໍ້ມູນອື່ນ; ມາດຕາ 62 ພັນທະ ຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກ າ; 

 ໝວດທ ີ 7 ຂໍ້ຈ າກັດສິດທາງດ້ານຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ປະກອບມີ 4 ມາດຕາ ໃນນັ້ນມີການ
ປັບປຸງ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 66 ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຖິ່ນກ າເນີດ; ແລະ 
ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 63 ການນ າໃຊ້ ສິດທິບັດ ຫື ອະນຸສິດທິບັດ ໂດຍບໍ່
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງ; ມາດຕາ 64 ການບໍ່ນ າໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ; 
ມາດຕາ 65 ເງື່ອນໄຂແບບຜັງວົງຈອນລວມ;  

4. ພາກທີ IV ພັນພືດໃໝ່ ປະກອບມີ 4 ໝວດ 24 ມາດຕາ ຄື: 
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 ໝວດທ ີ1 ເງື່ອນໄຂຂອງພັນພືດໃໝ່ ປະກອບມີ 7 ມາດຕາ ໃນນັ້ນມີການປັບປຸງ 4 ມາດຕາ ຄື 
ມາດຕາ 67 ປະເພດ ແລະ ຊະນິດ ຂອງພັນພືດ; ມາດຕາ 68 ເງື່ອນໄຂ ການຈົດທະບຽນພັນ
ພືດໃໝ່; ມາດຕາ 70 ຄວາມແຕກຕ່າງ; ມາດຕາ 73 ການກ ານົດຊື່ຂອງພັນພືດ; ແລະ ຮັກສາໄວ້
ຄືເກົ່າ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 69 ຄວາມໃໝ;່ ມາດຕາ 71 ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ; ມາດຕາ 72 
ຄວາມຄົງຕົວ;  

 ໝວດທ ີ2 ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ປະກອບມີ 7 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ມີການປັບປຸງ 2 ມາດຕາ 
ຄື ມາດຕາ 75 ວັນບູລິມະສິດ; ມາດຕາ 79 ການກວດສອບເນື້ອໃນ ຂອງສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນພັນພືດໃໝ່; ສ້າງໃໝ່ 3 ມາດຕາຄື ມາດຕາ 77 ການກວດສອບສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນພັນພືດໃໝ່ເບື້ອງຕົ້ນ; ມາດຕາ 78 ການພິມເຜີຍແຜ່ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່; 
ມາດຕາ 80 ການຈົດທະບຽນ;  ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 2 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 74 ສິດຍື່ນຄ າຮ້ອງ
ຂ ຈົດທະບຽນ; ມາດຕາ 76 ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ;  

 ໝວດທ ີ 3 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງເຈົ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ປະກອບມີ 4 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ມີການ
ປັບປຸງ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 81 ສິດເຈົ້າຂອງພັນພືດໃໝ່; ມາດຕາ 82 ອາຍຸການປົກປ້ອງພັນ
ພືດໃໝ່; ມາດຕາ 83 ການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 84 
ພັນທະ ຂອງເຈົ້າຂອງພັນພືດໃໝ່;   

 ໝວດທ ີ4 ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ແລະ ຂໍ້ຈ າກັດ ຕໍ່ສິດຂອງເຈົ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ປະກອບມີ 6 ມາດຕາ ໃນ
ນັ້ນ ມີການປັບປຸງ 6 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 85 ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ຕໍ່ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພືດ; ມາດຕາ 
86 ການສິ້ນສຸດສິດ ຂອງນັກປະສົມພັນພືດ; ມາດຕາ 87 ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງທາງການຄ້າ; 
ມາດຕາ 88 ສິດຂອງນັ້ກປະສົມພັນພືດ ທີ່ເປັນໂມຄະ; ມາດຕາ 89 ການຖອນສິດຂອງນັກ
ປະສົມພັນພືດ; ມາດຕາ 90 ຂໍ້ຈ າກັດສິດເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ; 

5. ພາກທີ V ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບມີ 8 ໝວດ 29 ມາດຕາ ຄື:  
 ໝວດທ ີ 1 ການປົກປ້ອງລິຂະສິດ ປະກອບມີ 3 ມາດຕາ ໃນນັ້ນໄດ້ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າທັງໝົດ 3 

ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 91 ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ; ມາດຕາ 92 ຜົນງານທີ່ສືບເນື່ອງຈາກລິ
ຂະສິດ; ມາດຕາ 93 ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງເປັນລິຂະສິດ;   

 ໝວດທ ີ2 ການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບມີ 2 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງ ທັງ 
2 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 94 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; 
ມາດຕາ 95 ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ;  

 ໝວດທ ີ3 ການແຈ້ງ ລິຂະສິດ ຫື ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບມີ  2 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ໄດ້
ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າທັງ 2 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 96 ການແຈ້ງ ລິຂະສິດ ຫື ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; 
ມາດຕາ 97 ການບັນທຶກການແຈ້ງ ລິຂະສິດ ຫື ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ;  
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 ໝວດທ ີ4 ເຈົ້າຂ້ອງລິຂະສິດ ປະກອບມີ 7 ມາດຕາ ໃນນັ້ນມີການປັບປຸງ 2 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 
99 ຜູ້ປະກອບສ່ວນ ໃນຜົນງານການສະແດງ ຫື ຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ; ມາດຕາ 102 ການ
ລະເມີດສິດດ້ານຈາລິຍະທ າ ແລະ ສິດດ້ານເສດຖະກິດ;  ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 5 ມາດຕາ ຄື 
ມາດຕາ 98 ເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ; ມາດຕາ 100 ສິດດ້ານຈາລິຍະທ າ; ມາດຕາ 101 ສິດດ້ານ
ເສດຖະກິດ; ມາດຕາ 103 ລິຂະສິດຕໍ່ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ການລວບລວມຂໍ້ມູນ; 
ມາດຕາ 104 ຜົນງານ ທີ່ໄດ້ມາຈາກຜົນງານດ້ານ ສິລະປະກ າ ແລະ ວັນນະກ າ ພື້ນເມືອງ; 

 ໝວດທ ີ 5 ເຈົ້າຂອງ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບມີ 7 ມາດຕາ ໃນນັ້ນມີການປັບປຸງ 1 
ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 111 ການລະເມີດ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 6 
ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 105 ເຈົ້າຂອງ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; ມາດຕາ 106 ສິດດ້ານຈາລິຍະ
ທ າ ຂອງຜູ້ສະແດງ; ມາດຕາ 107 ສິດດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ສະແດງ; ມາດຕາ 108 ສິດຂອງ
ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ; ມາດຕາ 109 ສິດຂອງຜູ້ສະແດງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ໃນ
ການໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ; ມາດຕາ 110 ສິດຂອງຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການ
ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ; 

 ໝວດທ ີ 6 ອາຍຸການປົກປ້ອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບມີ 2 ມາດຕາ 
ໃນນັ້ນ ມີການປັບປຸງ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 113 ອາຍຸການປົກປ້ອງ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; 
ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 112 ອາຍຸການປົກປ້ອງລິຂະສິດ;     

 ໝວດທ ີ 7 ຂໍ້ຈ າກັດ ແລະ ພັນທະ ຕໍ່ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບມີ 3 
ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ມີການປັບປຸງ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 114 ການກະທ າ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການນ າ
ໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 2 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 115 ຂໍ້ຈ າກັດ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່
ສິດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; ມາດຕາ 116 ພັນທະ ຂອງເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບລິຂະສິດ;  

 ໝວດທ ີ8 ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດ ແບບລວມໝູ່ ປະກອບມີ 3 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ມີ
ການປັບປຸງ ທັງໝົດ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 117 ອົງການຈັດຕັ້ງບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລິຂະ
ສິດ ແບບລວມໝູ່; ມາດຕາ 118 ພາລະບົດບາດຂອງການຈັດຕັ້ງບ ລິຫານ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; ມາດຕາ 119 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງການຈັດຕັ້ງບ ລິຫານລິຂະສິດ ແລະ 
ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ;  

6. ພາກທີ VI ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທ າ ປະກອບມີ 2  ໝວດ 
6 ມາດຕາ ຄື:  

 ໝວດທ ີ 1 ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບມີ 3 ມາດຕາ ໃນນັ້ນມີການປັບປຸງ 2 
ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 121 ການລະເມີດສິດໃນພັນພືດ; ມາດຕາ 122 ການລະເມີດລິຂະສິດ 
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ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 120 ການ
ລະເມີດສິດຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ;   

 ໝວດທ ີ 2 ການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທ າ ປະກອບມີ 3 ມາດຕາ ໃນນັ້ນໄດ້ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າທັງ 3 
ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 123 ການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທ າ; ມາດຕາ 124 ສິນຄ້າທີ່ປອມແປງເຄື່ອງໝ
າຍການຄ້າ; ມາດຕາ 125 ສິນຄ້າທີ່ລະເມີດລິຂະສິດ;  

7. ພາກທີ VII ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ປະກອບມີ 3 ໝວດ 27 ມາດຕາ ຄື: 
 ໝວດທ ີ1 ຮູບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ປະກອບມີ 9 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ມີການປັບປຸງ 6 ມາດຕາ 

ຄື ມາດຕາ 127 ສິດໃນການເລືອກຮູບການການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ; ມາດຕາ 129 ການໄກ່
ເກັ່ຍ; ມາດຕາ 130 ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ; ມາດຕາ 131 ການແກ້ໄຂທາງດ້ານ
ບ ລິຫານກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມຊາຍແດນ; ມາດຕາ 132 ການແກ້ໄຂໂດຍ
ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; ມາດຕາ 133 ກາານຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ
ປະຊາຊົນ;  ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 126 ຮູບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ; 
ມາດຕາ 128 ການປະນີປະນອມ; ມາດຕາ 134 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນ;   

 ໝວດທ ີ2 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ທາງດ້ານບ ລິຫານ ເປັນ ໝວດ 
ທີ່ ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ປະກອບມີ 4 ມາດຕາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ຄື ມາດຕາ 135 ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 136 ການສະເໜີຂ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ; 
ມາດຕາ 137 ການສະເໜີຂ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລະເມີດ; ມາດຕາ 138 ການ
ດ າເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ;   

 ໝວດທ ີ3 ການດ າເນີນຄະດີ ແລະ ການນ າໃຊ້ມາດຕະການ ປະກອບມີ 14 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ 
ມີການປັບປຸງ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 140 ຜູ້ຖືກເສັຍຫາຍ; ມາດຕາ 151 ການພິຈາລະນາຄືນ
ມາດຕະການຊົ່ວຄາວ; ມາດຕາ 152 ການກະທ າຜິດທາງອາຍາຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ;   ແລະ 
ໄດ້ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 11 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 139 ການດ າເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕໍ່
ຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 141 ສິດອ ານາດຂອງສານປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕໍ່
ຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 142 ຫັກຖານພິເສດສ າລັບການດ າເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 143 ການເປັນໂມຄະ ແລະ ການຍົກເລີກ; ມາດຕາ 144 ການແກ້ໄຂ
ທາງແພ່ງ; ມາດຕາ 145 ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ; ມາດຕາ 146 ສິດໃນການຮັບຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ; ມາດຕາ 147 ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຈ າເລີຍ; ມາດຕາ 148 ມາດ
ຕະການຊົ່ວຄາວ; ມາດຕາ 149 ເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຂ ມາດຕະການຊົ່ວຄາວ; ມາດຕາ 150 
ມາດຕະການຊົ່ວຄາວໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງຈ າເລີຍ;   

8. ພາກທີ VIII ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ປະກອບມີ 2 ໝວດ 9 ມາດຕາ ຄື:  
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 ໝວດທ ີ1 ການຄຸ້ມຄອງ ປະກອບມີ 4 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 154 
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ມາດຕາ 155 ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ ຂອງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນ; ມາດຕາ 156 ການ
ເກືອດຫ້າມ ສ າລັບພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; ແລະ ຮັກສາໄວ້
ຄືເກົ່າ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 153 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

 ໝວດທ ີ2 ການກວດກາ ປະກອບມີ 5 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງ 2 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 157 
ອົງການກວດກາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 160 ການກວດກາດ້ານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາຕາມຊາຍແດນ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 3 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 158 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ 
ຂອງອົງການກວດກາ; ມາດຕາ 159 ຮູບການກວດກາ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມາດຕາ 
160 ການກວດກາຂອງອົງການອື່ນ;    

9. ພາກທີ IX ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ປະກອບມີ 9 ມາດຕາ ໃນ
ນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງ 4 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 166 ມາດຕະການທາງວິໄນ; ມາດຕາ 167 ມາດຕະການ
ປັບໃໝ; ມາດຕາ 169 ມາດຕະການທາງອາຍາ; ມາດຕາ 170 ມາດຕະການໂທດເພີ່ມ; ແລະ 
ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 5 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 162 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ; ມາດຕາ 163 ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ຜູ້ປະດິດສ້າງ ຫື ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ; ມາດຕາ 164 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ; ມາດຕາ 165 
ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫື ກ່າວເຕືອນ; ມາດຕາ 168 ມາດຕະການທາງແພ່ງ;   

10. ພາກທີ X ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ປະກອບມີ 2 ມາດຕາ ໃນນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 
172 ຜົນສັກສິດ; ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 1 ມາດຕາ ຄື ມາດຕາ 171 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;   

V. ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫັງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ 

ພາຍຫັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນ າ
ໃຊ້ ຈະກາຍເປັນນິຕິກ າພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ມີ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 
ຮອດປີ 2020, ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ 
(2016-2025). 

ບັນດາທ່ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ, ຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງ ກົດ ໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ; ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຈຶ່ງຂ ຮຽນສະເໜີ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ໃຫ້ຄ າເຫັນຊີ້ນ າ
ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ນ າໄປຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງຄືນ.  



11 
 

ສຸດທ່າຍນີ້ຂ ອວຍພອນໃຫ້ພະນະທ່ານນາຍົກ, ຮອງນາຍົກ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີ, ແຂກທີ່ມີກຽດ ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນໜ້າທີ່
ວຽກງານ ທຸກປະການດ້ວຍ.   

ຂ ຂອບໃຈ. 


